KURSSIT TANSSILAJEITTAIN
SALSA & BACHATA

Salsan peruskurssit tiistaisin klo 18-19 seuraavasti:
 Salsa alkeet ajalla 08.01.-22.01.Kurssi etenee kolmen kerran jaksoissa siten, että kurssisältö hiukan
vaikeutuu aina tasolta toiselle.  Salsa 2 ajalla 29.01.12.02.  Salsa 3 ajalla 19.02.-05.03.  Salsa 4 ajalla
12.03.-23.04. (7 kertaa). Nelosen jälkeen voit aloittaa
bachata-alkeet klo 18 ryhmässä ja salsa ruedan klo
20.15 ryhmässä.
Salsan alkeet ja alkeisjatko tiiviskursseina lauantaisin klo 12.15-14 ajalla 27.04.-11.05. (yht. 6 tuntia).
Bachata alkeet tiistaisin klo 18-19 ajalla 07.05.-28.05.
(4 kertaa). Helpoin latinolaji, jota voi tanssia myös
diskobachatana beat-musiikkiin.

EDISTYNEILLE:

Bachata 3 sunnuntaisin klo 16-17 ajalla 13.01.-03.02.
Salsaklubi tiistaisin klo 20.15-21.15 ajalla 08.01.23.04. Ryhmässä voidaan tanssia myös muita latinolajeja toiveitten mukaan. Salsa rueda tiistaisin klo
20.15-21.15 ajalla 07.05.-21.05. (3 kert.) TI 28.05.
ilmaiset salsa & bachata tanssit ti-ryhmissä käyneille!

DIRTYFOX & NIGHT CLUB TWO STEP

Dirtyfox on ruotsalaiseen lavatanssikulttuuriin liittyvä
moderni tapa tanssia hidasta foksimusiikkia tai slowbeatiä. Tarjolla on kahden tunnin kurssi, jota suositellaan etenkin bugg-tanssijoille ja Tukholman lavoista
kiinnostuneille. Dirtyfox-kurssi pidetän perjantaisin
klo 19-20 ajalla 03.05.– 10.05.
Night Club Two Step (NCTS) on hitaan beat-musiikin
jenkkitanssi rytmissä NNH. Alkeiskurssi on lauantaisin
klo 16-17 ajalla 02.02.– 09.02. (kaksi kertaa).

LINDY HOP & DRAGBLUES

Lindy alkeet sunnuntaisin klo 14-15
ajalla 13.01.-03.03
(8 kertaa). Lindy
sopii kaikille swingmusiikista ja rokkitansseista pitäville.
LIndy jatkokurssi
on suoraa jatkoa
alkeille sunnuntaisin klo 14-15 ajalla
10.03-05.05. (8
kertaa). Kurssi ei
kokoonnu pääsiäisenä 21.04.
Lindyklubi ykkös– ja kakkoskurssin käyneille tanssijoille sunnuntaisin klo 15-16 ajalla 13.01.-05.05. Ryhmä ei kokoonnu pääsiäisenä 21.04.
DRAGBLUES on afroamerikkalainen vanha tanssilaji
rhythm & blues –musiikkiin tai bluesiin. Laji on kokenut
kansainvälisesti uuden tulemisen swingtanssijoiden
keskuudessa viime vuosina. Alkeiskurssi on tarjolla
perjantaisin klo 19-20 ajalla 05.04.-12.04. (kaksi kert.).
LIPPUSARJOJEN HINNASTO

Kevätkausi 2019

3 kertaa
30 € Opisk., ym. 27 €, alle 23 v. 15 €.
6 kertaa
55 € Opisk. ym. 50 €, nuoret 28 €.
10 kertaa
90 € Opisk. ym. 81 €, nuoret 45 €.
20 kertaa
175 € Opisk. ym. 157 €.
Kausikortti
445 €
Kausikortin hinnasta saa reiluja kanta-asiakasalennuksia jo
kolmannesta kortista lähtien. Kausikortin voi myös maksaa
useammassa erässä. Kysy eduista lisää koululla.

Kevätkausi 2019
HÄÄVALSSIKURSSIT

Häävalssikurssit ovat yhden kerran Teemakursseja, joilla
opetellaan perusvalssi ja käydään läpi häätanssien tapatieto (vanhempien valssi, pitkässä puvussa tanssiminen,
aloitukset ja lopetukset, yleisön valssi yms.). Kurssit
pidetään kerran kuussa perjantaisin klo 19-20.15 seuraavasti: 25.01. 22.02. 29.03.ja 26.04.

HÄÄTANSSIKURSSIT

Häätanssikurssit ovat tiiviskursseja, joilla opetellaan perusvalssi, foksin perusaskel ja beatrockin alkeet. Beatrock on helppo rokkilaji tasaiskuiseen beatmusiikkiin.
Kurssit pidetään lauantaisin 06.04. ja 18.05. klo 12.1514. Tiiviskurssit ovat tuplatunteja = kaksi lippua.

VALSSIN JA FOKSIN STARTTIKURSSIT

maanantaisin klo 18.45-20. Suosittelemme hääpareille
myös näitä alkeiskursseja, joilla oppii häävalssiksi soveltuvan perusvalssin sekä foksin perusaskeleen.
Kurssit pidetään kolme kertaa kertaa ajalla 07.01.21.01., ajalla 11.03.-25.03. ja ajalla 13.05.-27.05.

Kevätkausi 2019
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ROCKABILLY

Rockabilly alkeet sunnuntaisin klo 13-14 ajalla 13.01.27.01. (kolme kertaa).
Rockabilly jatkokurssi sunnuntaisin klo 13-14 ajalla
03.02.-17.02. (kolme kertaa). Kurssin jälkeen voit siirtyä
kolmostasolle.
Rockabilly 3 jaksoittain tiistaisin klo 19-20 seuraavasti:
 Jakso 1 ajalla 19.02.-26.03. (6 kertaa).  Jakso 2 ajalla
07.05.-28.05. (4 kertaa). Kolmosen sisällöt vaihtelevat.

ROCKABILLY JIVE

Tiiviskurssi lauantaina 13.04. klo 12.15-14.00. Tämä laji
on kävelyyn perustuva rokkitanssi, joka peruskuvoiltaan
muistuttaa paljon buggia. Tyyli on kuitenkin 50-lukulaista

ARGENTIINALAINEN
TANGO & BACHATANGO

Alkeiskurssi loppiaisviikonloppuna
tiiviskursseina pe 04.01. klo 18-20 jatkuen su 06.01. klo 17-20. (yht. 5 tuntia).
Kurssin jälkeen voi tulla mukaan kakkosryhmään.
Arg.tango 2 sunnuntaisin klo 17-18
ajalla 13.01.-05.05. Ryhmä ei kokoonnu
pääsiäisenä 21.04. eikä äitienpäivänä
12.5. Sisältö: keskeiset milongoissa eli tangotansseissa
tanssittavat kuviot myös valssiin ja milongaan.
Arg.tango 3 sunnuntaisin klo 18-19 kokeneille tangotanssijoille. Aikataulu samoin kuin kakkosryhmällä. Sisältönä haasteellisempia kuvioita tarkoituksena lisätä myös
tangotanssin historiallisen kehityksen ymmärtämystä.
Bachatango tiiviskurssi su 19.05. klo 17-19.

HIDAS VALSSI

Alkeiskurssit maanantaisin klo 20.15-21.30 ajalla 07.01.
-21.01. sekä ajalla 01.04.-15.04. (3 kertaa molemmat).
Jatkokurssi keskiviikkoisin klo 20.15-21.30 ajalla 30.01.13.02. (3 kert.) sekä 17.04.-24.04. (kaksi kert.). Hidas
valssi 3 jatkoa edelliselle keskiviikkoisin klo 20.15-21.30
ajalla 20.02.-06.03. sekä 08.05.-22.05. (kolme kert.).
EDISTYNEILLE: Fuusiovalssi 1 lauantaisin klo 16-17
ajalla 16.02.-23.02. (2 kert.) ja jatko la 02.03.-09.03.
(2 kert.). Hidas valssi tekniikka ajalla 16.03.-23.03.
(2 kertaa). Hidas valssi 4 lauantaisin klo 16-17 ajalla
30.03.-13.04. (3 kert.). Hidas valssi 5 ajalla 27.04.18.05. (4 kertaa). LISÄKSI: Amerikkalaisen valssin
alkeet kauden alussa la 12.01.-19.01. klo 16-17.
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KURSSIEN TASORYHMÄT
Taso 1 = alkeiskurssit aivan
alusta.
Taso 2 = alkeisjatko.
Taso 3 = jatkotaso.
Tasot 4-6 = edistyneet.
ROCK & SWING
-lajeja ovat jive,
fusku, bugg lindy,
rockabilly ja
rockabilly jive.

HUOM. Eri lajeissa kurssitasojen
pituudet vaihtelevat, koska lajien
suosio ja vaativuus vaikuttavat
kurssien suunnitteluun.

Tanssikoulu TANSSIS  050 4640600  tanssis.fi
tanssikoulu@tanssis.fi  Klingendahl  Eteläpuisto
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KEVÄTKAUSI 2019

Kurssit tanssilajeittain

Sivu 2

LAVATANSSIT 1  Starttikurssit aloittaville

LAVATANSSIT 2  Alkeisjatko

07.01.– 21.01. Jakso A. Valssin ja foksin alkeet.
Valssin perusaskel ja oikea käännös & foksin perusaskel.
28.01.– 11.02. Jakso B. Foksin alkeiskurssi. Perusaskeleen lisäksi myös käännöksiä.
18.02.-25.02. Jakso C. Tangon alkeet. Kaksi kertaa
pelkkää tangoa. Perusaskel, kontaktointi ja käännöksiä.
04.03. Kävelyhumpan alkeet ja tangon kertaus.
11.03.– 25.03. Jakso A. Valssin ja foksin alkeet.
Valssin perusaskel ja oikea käännös sekä foksin perusaskel.
01.04.– 15.04. Jakso B. Foksin alkeet. Perusaskel ja
käännöksiä.
22.04. Pääsiäistauko.
29.04.-06.05. Jakso C. Tangon alkeet. Kaksi kertaa.
13.05.– 27.05. Jakso A. Valssin ja foksin alkeet.

07.01.– 21.01. Hidas valssi alkeet. Kolme kertaa. Kurssin jälkeen on lajin jatkokursseja keskiviikkoisin.
28.01.– 11.02. Valssi ja foksi alkeisjatko. Valssin vasen
käännös, foksin neljänneskäännökset ja liikkuminen linjaan neljänneskäännöksin.
18.02.– 04.03. Tangon ja foksin alkeisjatko. Teemana
keinukäännökset. Joka kerta tanssitaan myös muita jo
tuttuja lajeja.
11.03. Kävelyhumpan jatko. Teematunnilla opetellaan
kävelyhumppaa starttikurssilla olleista asioista eteenpäin.
Lisäksi kerrataan tangoa.
18.03.– 25.03. Liikkuvaa valssia eli oikea käännös kahdella tahdilla. Lisäksi kertaamme jo tuttuja foksin ja tangon
käännöksiä.
01.04.– 15.04. Hidas valssi alkeet. Kolme kertaa. Kurssin
jälkeen voi jälleen jatkaa keskiviikon jatkokursseilla.
29.04.– 06.05. Valssi ja foksi alkeista eteenpäin. Tällä
jaksolla keskitytään liikkuvaan valssiin.
13.05.– 20.05. Tangon ja foksin keinukäännökset.
27.05. Kevätkauden päätöstanssit (maksuton).

Maanantaisin klo 18.45-20
Kolmen kerran jakson perustanssilajeissa. Voit aloittaa
minkä jakson alusta tahansa.

Starttikurssit sisältävät siis kolme erisisältöistä jaksoa
ja yhteensä 9 kertaa, joiden jälkeen voit siirtyä kakkostasolle eli maanantain Lavatanssit 2 –ryhmään.

Maanantaisin klo 20.15-21.30.
Opetus päättyy n. 21:15, ja tanssia voi 21.30 asti. Jos on
kiire bussille, ei siis haittaa, jos lähtee hiukan aiemmin.

LAVATANSSIT 3  Slovareita ja jatkotason kursseja  Keskiviikkoisin klo 20.15-21.30.

Tammikuussa alkavat:
Lavablues alkeet 09.01. teematunti. Sopii kaikille kiinnostuneille. Ns. 8 iskun kävelyblues. Myös jatkoa tulossa.
Hidas foksi alkeet 16.01. Perusfoksia osaaville. Hitaassa foksissa myös nopeat askeleet kävellään eteenpäin.
Hidas foksi 2 & lavablues 2 23.01. Jatkoa siis edellä olleille kursseille. HUOM. Lisäksi on tarjolla lavabluesille
tästä eteenpäin menevä jatkotunti la 26.01. klo 16-17.
Hidas valssi jatkokurssi ajalla 30.01.– 13.02. Jatkoa maanantaina olleelle alkeiskurssille. Teemana vasemmat
käännökset ja ns. outside change. Muistathan, että hitaan valssin 2-3 kursseja kannattaa kerrata useita kertoja.
Helmi-maaliskuussa alkavat:
Hidas valssi 3 ajalla 20.02.– 06.03. (kolme kertaa). Teemana mm. spin-käännös.
Tangon jatkokurssi ajalla 13.03.– 20.03. (kaksi kertaa). Jatkoa maanantain tango-starttikurssille.
Tango 3 ajalla 27.03.-10.04. (kolme kertaa). Pääteemana promenadikäännös.
Huhti-toukokuussa alkavat:
Hidas valssi 2 uudelleen ajalla 17.04.– 24.04. (kaksi kertaa).
Hidas valssi 3 ajalla 08.05.– 22.05. (kolme kertaa). Jälleen spin ja käden alta käännös naiselle.
Hidas foksi alkeet teematunti ke 29.05. Perusfoksia jo osaaville (esim. ma-alkeisjatkon asiat hallitseville).
Edistyneille lavatanssijoille lisäksi:
Foksi & fusku yhdistellen teematunti ke 29.05. klo 19-20. Pohjaksi fuskun kakkostaso ja perusfoksin rento sujuminen myös nopeampiin tempoihin.

POLKKA, MASURKKA, JENKKA  Sunnuntaisin klo 13-14 seuraavasti:

Polkan alkeet ajalla 10.03.– 17.03. (kaksi kertaa). HUOM. Polkan ja masurkan kurssit muodostavat yhtenäisen neljän kerran kokonaisuuden. Masurkan alkeet 24.03. Pohjaksi polkan alkeet. Polkan ja masurkan jatko 31.03.
Swingpolkka alkeet ajalla 07.04.-14.04. (kaksi kertaa). Kurssi ei edellytä aiempia tavallisen polkan opintoja, mutta
fuskun alkeet on hyvä tuntea. Kävelyjenkka (sottiisi) alkeet su 28.04. Hyppyjenkka alkeet su 05.05.
Lisäksi: Jenkat kuntoon tiiviskurssi la 09.03. klo 12.15-14. Molemmat jenkkalajit opetellaan.

LAVALATTAREIDEN PERUSKURSSIT  Torstaisin klo 20.15-21.30.

Neliörumba & samba alkeet ajalla 10.01.-24.01. (kolme kertaa). Neliörumba on tanssin suuntaan liikkuva tanssi.
Cha cha alkeet ajalla 31.01.-14.02. (kolme kertaa). Rumba alkeet ajalla 21.02.-07.03. (kolme kertaa).
Cha cha jatkokurssi ajalla 14.03.-28.03. (kolme kertaa). Rumba jatko ajalla .04.04.-25.04 (kolme kertaa). Ryhmä
ei kokoonnu pääsiäisviikolla 18.04. Cha cha 3 tiiiviskurssi kertaajille ja uusille tulijoille la 23.02. klo 12.15-14. Pohjaksi neloseen jatkajille. Cha cha 3 myös ajalla 02.05.-16.05. (kolme kertaa). Cha cha ja rumba yhteiset kuviot
teematunti 23.05. Tunnille tarvitaan pohjaksi cha cha 3 ja rumba 2.

LATTARIT EDISTYNEILLE  Sunnuntaisin klo 16-17.

Bachata 3 ajalla 13.01.-03.02. (4 kertaa). Rumba ja neliörumba yhdistellen teematunti 10.02. Pohjaksi neliörumba 1 ja rumba 2. Rumba 3 ajalla 17.02.-24.02. (kaksi kertaa). Kurssilla voi tanssia myös neliörumba/rumba yhdistelmää. Cha cha tekniikka su 03.03. Pohjaksi cha cha 3. Kurssi on tarkoitettu erityisesti naisille mutta miehetkin saavat osallistua. Cha cha 4 ajalla 10.03.-17.03. Kolmoskurssin käyneille. Cha cha 5 ajalla 24.03.-31.03.
Cha cha 6 ajalla 07.04.-05.05. (5 kertaa). Ryhmä ei kokoonnu pääsiäisenä 21.04.

BUGG PERUSKURSSIT 1-2 tiiviskursseina lauantaisin klo 12.15-14.00.

Sivu 3

12.01. Bugg alkeet Perusaskel, kontaktointitekniikka ja oikea käännös naisille.
19.01. Bugg alkeet jatkuu. Vasen käännös.
26.01. Bugg alkeisjatko. Käännösten yhdistäminen ja liikkuminen linjaan. Kurssien jälkeen voit liittyä mukaan kolmosryhmään.
 Helmikuun peruskurssit:
02.02. Bugg alkeet. 09.02. Bugg alkeet jatkuu.
16.02. Bugg alkeisjatko.
 Maaliskuun peruskurssit:
16.03. Bugg alkeet. 23.03. Bugg alkeet jatkuu.
30.03. Bugg alkeisjatko.

EDISTYNEITTEN RYHMÄT

BUGG 3 lauantaisin klo 14-15. Kurssi sisältää erisisältöisiä kolmen kerran jaksoja. Kurssilla opetellaan ruotsalaisen
buggin tyyliä ja keskeisiä kuvioita, ja suositus on, että käyt tätä kurssia 2-3 vuotta, jotta liikemateriaali kehittyy luontevaksi rennoksi tanssiksi.
 Jakso B ajalla 12.01.– 26.01. Teemana erilaiset rullausvariaatiot.
 Jakso C ajalla 02.02.– 16.02. Teemana erilaiset pyöritykset & kahvimylly.
 Jakso A. ajalla 23.02.– 09.03. Teemana kahdeksikko ja handduk.
Kurssijaksot toistuvat seuraavasti: 16.03.– 30.03. jakso B, 06.04.—27.04. jakso C, ajalla 04.05.– 18.05. jakso A.
Ryhmä ei kokoonnu pääsiäisviikolla la 20.04.
BUGG 4 on kevätkaudella tiiviskurssi, jossa keskitytään ns. ennakoivan viennin tekniikkaan ja avoimiin pyörityksiin
sen avulla. Kurssi sopii sekä kolmoskurssilaisille että klubilaisille. Kyse on modernin buggin vienti– ja seuraamistekniikasta, jonka omaksuminen on tanssillinen tavoitteemme. Bugg 4 järjestetään kaksi kertaa, ns. välipäivinä to 27.12.
klo 18-20 sekä pe 17.05. klo 18-20. Kurssi on välttämätön klubiin aikoville.
BUGGKLUBI on tanssillinen ja sporttinen ryhmä torstaisin klo 18-19 ajalla 10.01.– 09.05. Ryhmä ei kokoonnu 18.04.
DUBBELBUGG on kurssi kolmosen ja klubin miehille ja naisille jo alkeisjatkon jälkeen. Yksi mies tanssittaa kahta
naista. Dubbelbugg alkeet on tiiviskurssina to 16.05. klo 18-20 ja jatkokurssi on to 23.05. klo 18-20.

FUSKUN JA JIVEN PERUSKURSSIT keskiviikkoisin

klo 18-19. seuraavasti:
09.01.– 23.01. Fuskun alkeet (3 kertaa).
30.01.– 13.02. Jiven alkeet (3 kert.).
20.02.– 06.03. Fusku & jive 2. Jatkokurssilla siis tanssitaan molempia lajeja. Sen
jälkeen voi siirtyä kolmostasolle.
Peruskurssit alkavat uudestaan seuraavasti:
13.03.– 27.03. Fuskun alkeet (3 kertaa). 03.04.– 17.04. Jiven alkeiskurssi.
24.04.– 15.05. Jiven ja fuskun jatkokurssi.
Tällä jaksolla ryhmä ei kokoonnu vappuna 1.5.
FUSKU-SPECIAL kakkos– ja kolmosryhmien osallistujille tiiviskurssina ke 22.05.
klo 18-20. Lisäksi seuraavalla viikolla on fusku fever eli tiiviskurssin ja kevään
kuvioiden kertausta ke 29.05. klo 18-19. yhteisesti 2-3 tasoille.
JIVE JA FUSKU 3 on jatkoa jiven ja fuskun kakkoskurssille. Voit tulla ryhmään, kun 9 kerran peruskoulutus on käyty
(=fusku1+ jive1 + fusku & jive 2). Kolmosryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 19-20 ajalla 09.1.– 15.05. Lisäksi
ryhmälle on tarkoitettu fusku-special 22.5. ja fusku fever –kertaustunti 29.5. yllä mainitulla tavalla. Ryhmä ei kokoonnu vappuna 1.5.
JIVE JA FUSKU 4 on tarkoitettu kolmostasolla 1-2 vuotta treenanneille tiistaisin klo 19-20 ajalla
08.01.– 12.02. (6 kertaa) sekä 02.04.– 23.04. (4 kertaa).
JIVEKLUBI on kokeneen tanssijan sporttinen ryhmä torstaisin klo 19-20 ajalla 10.01.– 09.05. Ryhmä edellyttää
säännöllistä osallistumista ja vähintään vuoden treenausta nelostasolla. Ryhmä ei kokoonnu pääsiäisviikolla 18.4.

SUOMALAISEN LAVATANGON PERUSKURSSIT 1-3 aikajärjestyksessä.

Tangon alkeet maanantaisin Lavatanssit 1 –ryhmässä klo 18.45-20 seuraavasti: 18.02.-25.02. (2 kertaa). Muistathan, että tangoa on jatkuvasti myös maanantaisin Lavatanssit 2 –ryhmässä.
Tangon jatkokurssi keskiviikkoisin klo 20.15-21.30 ajalla 13.03.- 20.03. (kaksi kertaa). Teemana vasemmat käännökset. Tango 3 keskiviikkoisin klo 20.15-21.30 ajalla 27.03.-10.04. (kolme kertaa). Teemana promenadikäännös ja
helpot taivutukset. Vasemmat käännökset kerrataan.
Tangon alkeet maanantaisin Lavatanssit 1-ryhmässä ajalla 29.04.-06.05. (kaksi kertaa).

EDISTYNEITTEN RYHMÄT

Valssitango alkeet lauantaisin klo 15-16 ajalla 12.01.-19.01. (kaksi kertaa). Tangon kolmoskurssin käyneille. Tangon liikekieltä nopeaan valssimusiikkiin. Tangoklubi 1 lauantaisin klo 15-16 on avoin ryhmä kolmoskurssin käyneille. Omaa paria ei siis tarvita, mutta ryhmässä voi halutessaan harjoitella oman parin kanssa tai olla parikierrossa.
Ryhmä kokoontuu ajalla 26.01.-18.05. Pääsiäisviikolla 20.04. olemme kiinni. Tangoklubi 2 on omapariryhmä perjantaisin klo 18-19 ajalla 11.01.-10.05. Ryhmä ei kokoonnu talvilomaviikolla 01.03. eikä pääsiäisviikolla 19.04. Ryhmä
on tarkoitettu lauantain klubissa noin 2 vuotta treenanneille. Fuusiotango yhdistää suomalaista ja argentiinalaista
tangoa. Kurssi on tarkoitettu sekä suomalaista että argentiinalaista tangoa harrastaville, mutta kaikki haasteita kaipaavat la– ja pe -ryhmien tangoklubilaiset voivat myös osallistua. Kurssi on perjantaisin klo 19-20 ajalla 11.01.-18.01.
(kaksi kertaa). Tangoklubi 3 on kokeneen tanssijan omaparikurssi perjantaisin klo 19-20 kahdessa jaksossa 01.02.15.02. ja 08.03.-22.03. (yht. 6 kertaa). Ryhmä on tarkoitettu useita vuosia kakkosklubissa treenanneille.

